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TAS PADARYTA PO ĮVYKUSIOJ!) 
SU A. VOLDEMARU TRIUKŠMO

Trys ministeriai išėjo; tvarka 
valdžioje nesikeičia

KAUNAS (Kita), birželio, Iš šio sąstato aišku, kad ka-

PROF Tl)GWtLL 
LAIMĖJO

MONS. RYAN | KIMO 
APJEKROVĘ, DIKTATŪROS

.j* . i _

REIKALINGAS DIDESNIS KVIEČIA RESPUBLIKO-SENATO KOMITETAS JJ
UŽTVIRTINO DARBININKAMS ATLYGI-

WASHINGTON, biri. 12. — Į NIMAS .

Prez. Rooseveltas paskyrė že- I RICHMOND, Va. (per pa

12 d. — Sudaryta nauja vy

riausybė: J. Tūbelis, ministe- 
ris pirmininkas ir finansų mi
nisteris ; Aleksa — žemės ūkio 
ministeris; gen. Šniukšta — 
krašto apsaugps; Šilingas — 
teisingumo; inž. Jokūbas Sta- 
nišauskas — susisiekimo; Ru
steika — vidaus reikalų; prof. 
Juozas Tonkūnas — švietimo 
Lozoraitis — užsienių reikalų;

binete nedaug pakeitimų teį
vyko. IŠ senojo kabineto išė
jo dr. Zaunius, buvęs užsienių 
reikalų ministeris, pulk. Gied
raitis. — apsaugos ir inž. Ži-1 
linskas — susisiekimo. Nauji 
žmonės įėjo į kabinetą: Šilin
gas, Lozoraitis, Šniukšta, Sta

mės ūkio departamento sekre
toriaus pagelbininku prof. R. 
G. Tugwell, kurs skaitomas 
vyriausybės smagenų trusto 
vadu.

Senato komitetas vakar per 
pusketvirtos valandos jį ka
mantinėjo dėl jo kvalifikacijų

štą). — 'Virginios valstybės 
Kolumbo Vyčiai po suvažia-

NUS DIDESNĖN AKCIJON

NEW YORK, birž. 12. — 
Grįžo iš Europos Chicago Pai 
ly News leidėjas Frank Kt.ox.

Jis reiškia baimės, kad, ra-
vimo surengė vaišes, kurių nie si, ir Amerikoj, kaip kad Eu-1
tu keletas Synuųjų katalikę Įropoj, gali paaireikSti .ąvotl-i wash,^oto7 biri. 12.- 

veikėjų sake prakalbas. Jdo- tskos rusies ekonomine okta 
miausią prakalbą pasakė 'tūra.

mon8. J. A. Ryan iš Amerikos 
Katalikų universiteto, Krašto

GAL {STATYMU BUS SULAIKYTAS 
PLIENO PRAMONĖJE STREIKAS

Praneša, kad kongrese gamina
ma rezoliucija

OARROW VĖL ATAKUOJA 
JOHNSON^

nišauskas, ‘Tonkūnas. Jie visi ’r P^iūrų. ^er išklausinėji-

kontrolierius — inž. Šakenis, šmo.

prez. Smetonos šalininkai. * 
Lietuvos kabinetas buvo at

sistatydinęs po įvykusiojo 
Kaune su A. Voldemaru triuk-

mus tarp senatorių pasirei
škė aštrūs ginčai ir barniai.

Katalikų Gerovės konferenci
jos socialės akcijos departa
mento direktorius. Jis' kall>ė-

VILNIEČIAI DĖKOJA LIE
TUVIAMS U2 ŠELPIMĄ

Ivairidir'LiVtnvns organižft- 
cijos gauna iš Vilniaus krašto 
daug padėkos laiškų, kuriuose 
badaujantieji Vilniaus krašto 
gyventojai dėkoja už lietuvių 
tautos žmoniškumą ir atjauti
mą juos ištikusios žiaurios ba
do šmėklos. Pažymėtina, kad 
padėkas parašo ne tik Vilniaus 
krašto lietuviai, fclet ir gudai, 
lenkai ir žydai. Tose padėko
se patys lenkai biaurisi savo 
valdžios darbais, kuriais visi
škai nesirūpinama badaujan
čių likimu.

LAUKS •VOHETUOS

ŽENEVA, birž. 12. 
siginklavimo konferencijos po- 

' sėdžiai nutraukti if likusieji 
diplomatai išvažinėjo kas sau. 
Bus laukiama Vokietijos grį-

Prof T»gwell pasisakė, kart > aP,e rt.rtesn.o aUygtu.mo • 
jis vra Aklę ekspertas ir ne I <t»rb.mnkan.n re.kalingt.nu>, , 
radikalas. Komitetas nnspren. ,ka,P > ra P“*!™*“ P"P«“ztaus, 
rtė pripažinti jo paskyrimą. I'eono XUI -"rikllkoJ- Mo"’-

Ryan sakė, kad jei šio krašto 
pramonės didikai būtų prisi
taikę prie nurodytų toj enci
klikoj ’ krikščioniškų dėsnių, 
negerovė nebūtų ištikusi šio 
krašto.

Mous. Ryan, pareiškė, kad
šiandien krašte vykdoma nau-

, - ja ekonominė tvarka negali
rate apie surengtą Italijon |greitu |aikn gr?žinti gerovės,

Nu- premjero Mussolinio konfereni, , . - , ... ...( 9, — y .. , . i ♦ cRorioimsKas knzis

MUSSOLINIO PASIMA
TYMAS SU HITLERIU 

SLEPIAMAS I<fc—X—
BERLYNAS, birž. 12. — 

Vokiečių laikraščiai nieko ne-

ciją su Vokietijos kancleriu 
Hitleriu '1 ’ ' buvo labai didelis. Krašto

♦ pramonė tegali atsigauti tik 
Kart konferencija įvyks Ita- jki sioliai šis at.

lijoj, tai faktas.. Bet kada ir
zimo konferencijon. Jei „. . , .. , , . .
.. ... •-»_ ,• , .. kokioj vietoj, taa slepiama
kietija negrjs, konferehcija ne-L J _
bus atnaujinta.

Vis gi prieš uždarysiant 
posėdžius suorganizuota ketu
ri komitetai, kad studijuoti į 

Padėkas siunčia ne tik su- įvairius nusiginklavimo klau- •
simus. Šie komitetai yra: oro j LONDONAS, birž. 12. 
jėgų, ginklų gamybos ir išve-K’a ’r kitose Anglijos dalyse

sigaiveliojiraas jau yra aiškiai

augusiųjų organizaei j os, bet ir 
pradžios mokyklų vaikai. Ir
jie piktinasi, kad lenkų valdžia ' žimo, padarytų ateityje ga
nėdavo leidimo nepriklauso
mojoje Lietuvoje suaukotiems 
javams į Vilniaus kranto įvež
ti.

Visos organizacijos ir paski
ri asmenys prašo Lietuvos or
ganizacijas padėkoti ir lietu
viams išeiviams, kurie savo 
aukomis ne vienam badaujan
čiam ašaras nušluostė ir ne 
vieną nuo baisios bado mirties 
išgelbėjo.

rantijų vykdymo ir Europos 
saugos ir tarpusavės pagalbos 
paktų studijavimo.

Pirmuose trijuose komite
tuose įeiną ir Amerikos atsto
vai.

LITUANICA II PARENGIA
MAS KELIONĖN

Vakar pasiųsta į New Yor
ką per Įeit. (F. (Vaitkų $2,000. 
nupirkimui reikalingų instru
mentų ir motoro Lituanicai II, 
apie ką jau buvo rašyta pir
madienį.

Taip pat vakar iš visų Ame7 
rikos kraštų suplaukė $800.00.

ANGLIJA SUVARŽYS SA
VO FAŠISTŲ VEIKIMĄ

vis labiau pradėjo įsigalėti 
anglų juodmarškiniai fašistai. 
Kadangi juos visur puola kai
rieji, tad dažnai pasireiškia 
riaušės.

Vyriausybė planuoja snvar- 
I žyti fašistų veikimą, ftis klaū- 

I ketvirtąjį komitetą atsi-1 gįmas jau ir parlamente buvo 

sakė įeiti (Vengrijos ir Itali- aptariamas.
jos atstovai. Italijos atstovas 
pareiškė, kad Italija lanka Vo
kietijos grįžimo.

Dabar bus imtasi diploma
tinių būdų, kad grąžinti Vo
kietiją.

AREŠTUOTI 4 KOMUNI- 

ŠTAI

Komunistų grupė mėgino 
įsiveržti vokiečių konsulatan, 
520 No. Miehigan avė., ir ten

Knox ragina respublikonus,k
kad jie imtųsi energingiau 
veikti prieš nujaučiamą ekono
minę diktatūrą.

BUS SULAUKTA PADO- 
RįfJĮI VAIZDŲ

Advokato Danrowo vadovau
jamas kodų patikrinimo boar
das įdavė prezidentai Roose-
veltui kitą raportą apie pra-»
monių kodus.

Raportu atakuojamas NRA 
administratorius Johnsonas. 
Pažymima, kad: jis daug kodų 
iškreipęs tikrai militariškai, o 
tas nebetinka krašto pramo
nei. Ypač peikiamas Johnso-

COLUMBUS, O., birž. 12, no savarankiškumas ir visas 
— Dr. B. O. Skinner, Ohio vai j0 režimas. Visi mažieji ver
tybės švietimo direktorius, alininkai nuo to turi dideles 
pareiškia, kad artimoj ateity- nuoskaudas.
je bus suląukta padorųjų fil 
mų — krutomųjų vaizdų, nes 
visam krašte pasireiškia pro 
testų ir boikoto banga prieš 
nepadorius vaizdus.

Kovoje prieš nepadorias fil- RYMAS, birž. 12. — Itali- 
mas priešakinę pozięiją užima jos mieste Trieste vienoj ligo- 
Katalikų Bažnyčia. Paskui , ninių šių metų pradžią buvo 
seka žydų rabinai ir protestan
tų organizacijos su savo dva-

NEPASTEBĖTA ELEK- 
TWŠ ŠVIESA

AVASHINGTON, birž. 12.— 
Kongreso žemesniuose rūmuo
se patirta, kad NRA admini
stratorius Johnson, senatorius 
Wagner ir dartp departamen
to ekspertai gamina naują ista 
tymą, kuriuo prezidentas Roo
seveltas bus autorizuotas 
laikyti plieno pramonės darbi
ninkų streką birželio mėn. IG 
d., jei iki to laiko nebus kito
kių priemonių abiejų pusių 
sutiikymui.

Sakoma, tas įstatymas bus 
laikinas. Jis veiks, kol bu* 
pravestas šen. ^Vagnerio bi- 
lius, kurs busiąs pafiktaR ki
tam kongresui.

Naujas skubus į stat ynų 
bus stačiai rezoliucijos for
moje. Jei Pittshjurghe suva
žiavę šį ketvirtadienį organi- 
zumtų darbininkų atstovai ne
susitaikins sū kompanijomis 
ir bis skelbiamas streikas, ta
da kongresas skubiai praves 
laikinąjį prieš streikus atkreip 
tą įstatymą.

Iš Baltųjų Rūmų patirta,

sininkais priešakyje. Visi šie

slaugojama italė Anna Morą-', , ‘ lA , . , iJ , . , ,kad prez. Rooseveltas kol kas
no. Nakties metu pastebėta, ... . . , ...

, . asmeniškai nieko neveikia

matomas. Nuo pereito lapkri-į kitatikiai viešai remia katali- 
čio mėnesio viskas pasistūmė kų vyskupų užimtas pozicijas, 
pirmyn, ir geryn. Bet nežinia,
ką atneš kitas pusmetis.

Didžiausia klittfis gerovę 
grąžinti yra menkas darbinin
kų apmokėjimas. Pigiai ap
mokami darbininkai nieku bū
du negali sudaryti galingosios 
pirkimo pajėgos. Kada šios 
pajėgos kraštui trūksta, reika
lingi) daiktų masinė gamyba 
yra negalima

Hollywoode gaminamos filmos 
turi būt padorios, bet ne kito
kios.

GRAŽINS PERMOKĖTUS 
PINIGUS

kad jai miegant iš jos kruti 
nės driekiasi skaisti elektros 
šviesa. Tas kelis kartus pasi
kartojo. Tą šviesą matė slau
gės, gydytojai ir ligoninės 
tarnautojai.

Tuo stebėtinu pasireiškimu 
susidomėjo radijo tobulintojas 
Marconi. Jo pastangomis mo
teriškė atvežta Ryman ir pa
duota psychiatrų išbandy
mams.

Praėjo dn mėnesiai ir jokios 
šviesos nepastebėta. M-oteri- 

- į Tri
este.

Illinois Bell Telephone kom
panija spalių m. 1 d. pradės 

Tad daugely grąžinti savo abonentams per 
fabrikų tik iš dalies dirbama, mokėtus pinigus vartojant ni- £kė pasiųsta namo 
Darbininkai su apturimais at-' kelinius telefonus per 11 me- 
lyginimais vos išgali prasimai tų. Grąžins pinigais, 20,700,- 

' tinti. Kiti visi jų reikalai pa-, 000 dol. sumoje.
į liekami tolesniam laikui. Jo- p.ria5 n matl) tuometinė 
klą, kart ir reikalingialunų j jnoj|> va,BtyWUl knmisija 8uma.

streiko klausimu plieno pra
monėje. rGal jis veiks įgijęs 
iš kongreso autoritetą.

Kai kas turi vilties, kad 
Pitt8burghe darbininkų suva- 
žiavimM kompromisu susitai
kins su darbdaviais. Organi
zuotų darbininkų vadai netu
ri ganėtino užtikrinimo, ar 
daug plieno darbininkų jie ga
lės patraukti streikam Plie
no kompanijos skubiai per
grupuoja, patvarko ir stipri
na kompanijų unijas.

daiktų, negali įsigyti.

Mons. Ryan mano, kad jei 
viskas palaipsniui gerės, atei
nančiais metais vis vien krašte 
rasis ne mažiau, kaip septyni

LĖKTUVAS ĮKRITO EŽE- ; pareikalauti, kad Vokietijos
RAN, 5 ŽUVO 'nacių vyriauaytt paleist, ii bt,'įkal^ia.UBBmn'Riini^luiyrM 

JUNIN, Argentina, biri 12. r 1 a ng’ J reikalinga sukelti daugiau vie
— Pan-American Grace lini
jos keleivinis lėktuvas iš Bue
nos Aires skrizdamas į Santi- 
ago, Čile, netoli čia įkrito į 
mažą ežerėlį. ,

Lėktuve buvo 10 asmenų. 5 
jų žuvo, o kiti sužeista, ftie 
pastarieji per keturias valan-

Tarp tų yra apie $66.00 anka daR buvo prikibę prie lėktuvo 
iš Argentinos. sparno, kol sulaukta pagalba.

Policija areštavo 
komunistų vadus.

keturis

žino šiai kompanijai ratas už

SOCIALISTAI PUOLA 
VAIKUS

nikelinius telefonus. Kompa-j MADRIDAS, birž. 12. — 
nija atsisakė tai pripažinti, i Vietos vokiečių vidurinėje 
kreipėR teisman. Nesenai vy-1 mokykloje (gimnazijoje) va

riausias krašto teismas nu- ;kar vakarą buvo baigiami mok 
milijonai bedarbių, ftių bedar- sprendė kompanijos nenaudai, slo metai. Mokyklą staiga už- 

Dabar ji turi grąžinti žmo,'puolė socialistų ir komunistų 
nėms tuos milijonus ir su nno- gauja ir sužeidė dvyliką mo- 
šilučiais. kinių. Vienas akmuo teko iršųjų darbų su 30 valandų sa

vaitės darbo visose pramonė
se. Tam tikslui reikalingi ak
tai, o kongresas tuo reikalu 
aieko nedirba.

BIRMINGHAM, Ala., birž.
12. — N augių kasyklų distrik- 
te streikuoja apie 8,000 dar
bininkų. Dažnai pasireiškia Kretingoje lankėsi J. E. T. 
riaušės. Vienas negras darbi- Matulionis. Geg. 5 d. įšventė
ninkas nuo apmušimo mirė. 
Kitas snnkiai serga.

į kunigus dijakoną Alf. Ma
caitį. . -

BERLYNAS, birž. 12. — 
Vokietij'os vyriausybė paskel
bė parėdymą, kad vokiečių mo 
kyklų mokytojai vasaros ato
stogas praleis vyriausybės 
skirtose stovyklose. Tenai jie 
gaus reikalingų apie nacių 
tvarką pamokų.

vokiečių ambasadoriaus auto 1 

mobili ui.

PRIEŠ DARBININKŲ 
UNIJAS

NEW YORK, birž. 12. 
Prieš senatoriaus Wagneri.» 
bilių praliejo kovoti ir Ameri
can Newspaper Association. 
ftios sąjungos boardas padarė 
rezoliuciją. Priešinasi šio bi
liaus pravedimui, nes juo sie
kiama unijizuoti visų pramo
nių darbininkus.

0 kaa priešinasi darbininkų
j unijizavimui, tas stovi už dar- 
i bininkų pavergimą.

Iš Marijampolės į Euch. * 
Kongresą maldininkai vyks į 
traukiniu. Ui ženklelį, kaspi
nėlį kelionę, plakatus ir kitas 
smulkias išlaidas suaugusieji

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — ftiandien iš dalies de- 
jmoka 4 litus, vaiknJHai 3.10c. 'besuotn ir kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ STUDENTŲ SEIMAS

uiinu, bet lenkui .vie dur, matyt, apie jų te-, 
besvajoja. Jiems vis dar rodos, kad Lietu
voj ir miestui ir visas gyvenimas lenkiškas, 
kad tei/nieko lietuviško nėra, ir kad patys 
lietuviui nėra lietuviais. Taip jiems rodosi 
dvi to, kad jie vis dur negali pasigydyti nuo 
nepasotinamų apetitų.

LIETUVOS SOCIALISTAI SMUNKA

Prieš porų savaičių Kaune įvyko Lietu
vos socialdemokratų partijos susirinkimai. 
Laikraščiai pažymi, kad nepaisant to, jog

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų 
Organizacijos centras skelbia, kad studentų 
ir ųlumnų seimas įvyks liepos 2 ir 3 dienomis, 
Marianapolio Kolegijoj, Thompson, Uonn. 
Seimui programa nustatyta labai įvairi. A- 
part studentų į seimų kviečiama:

“Visi Amerikos lietuviai katalikai — 
Dvasios Vadai, Alumnai (sendraugai), stude- 
ntai-ės ir t.t., iš visų Amerikos lietuvių ko
lonijų, kurie yra susirūpinę mūsų tautos a- 
teitimi, yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiame nepaprastame, iškilinirigamę lietuvių
katalikų šviesuomenės suvažiavime”.

» .
Šiandien pats svambiausias klausimas yra 

jaunimo klausimas. Jei mes jo nepajėgsime 
tinkamai išrišti;'i5ūBų ‘'tkutiūd'ateitis šiamę 
krašte bus neaiški, neužtikrinta. Kad šių die
nų jaunimų suorganizuoti ir jam tinkamai 
vadovauti, reikia gerų vadų. Tokių vadų 
mums turės duoti Marįunapolio Kolegija ir 
Lietuvių Studentų Organizacija. Dėl to ir 
svarbu, kad toji organizacija susilauktų kuo 
daugianšla -paramos mūsų dvasininkų, pro- 
J’esigilfllb taĘjjė irAjvisoj*^etuvių visuomenėj. 
Studentų seimas, tštikro, turėtų sutraukti vi
sus tuos, kuriems gyvai rūpi lietuvių tautinė 
ateitis šiame kimšte. •

LENKŲ apetitas

Šv. Antanas Padvietis
1195 — 1231

Nors Padvos miestas visa-• Dievas nesigailėjo Šv. Autu 
da sujungtas su ftv. Antano 'nui. Tada ftv. Pranciškus jaut 
vardu ir nors šventojo palai- įsukė visų savo gyveninių au
kai ten ilsisi gražioje bazili
koje, kuri yra dedikuota ftv. 
Antano garbei, bet Padva ne
buvo jo gimtinė. Mūsų šven
tasis gimė ties puikiais Tago

koti ftv. Evangelijos garsini
mui ir plėtimui.

Ir Antanus, persiėmęs k l ūs 
numu ir nusižeminimu, utsida 
vė apaštališkojo pamokslimn

., , -r-. . , , krantais, gražiame Lisbęjios pareigoms, uoliai apašta
Kaunas yra centras visų Lietuvos sooialde- mįeste. Portugalijoje, rugpiū'Jaudamas šiaurės Italijoj ir 
mokratų ir daugiausia jame yra darbininkų, čio l5 dienii> 1195 welais>
kuriais socialdemokratai neva remiasi, į su
sirinkimų atvyko tik 40 žmonių. Susirinki
mas ėjęs visai be ūpo. Iš visko matėsi social
demokratų partijos susmukimas. Socialistus 
prie to privedė jų vadų priešvalstybinė ak
cija, plečkaitijados nelaimingoji istorija ir 
kiti panašūs dalykai. Darbo žmonės, pamatę, 
kad jiems ne krašto ir ne darbininkų gerovė 
rūpi, bet partija ir asmeninis biznis, nuo jų Į nijnu _ Garbingoji Ponia...”įil ia£anin&us pamokslus, žino- 
atsisuĮarAmerikos. lietuvių socialistų šulai. Kai žventojo jįptina mirė, ji'"ės “ vibUr rinkdavosi klau' 
jau v«KM*‘Vra generolai be armijų. Jų orga-1 
nizacija visiškai yra iširusi.

PASEKMINGAS TARPININKAVIMAS

Nors dar daug dirbtuvių tebėra uždary
ta, bet ir ten, kur darbai eina, kįla nesusi
pratimai, neramumai, streikai. Jau butvo to
kių pavojų, kad šimtai tūkstančių darbinio* 
kų būt išėję į streikų. Šiais depięsijoa ir ne
ramumų laikais, tai būt labai neigiamai atsi
liepę j viso krašto ne tik ekonominį, bet ir 
į socialinį gyvenimų. Tai gerai supranta pro- 
zidentas Rooseveltas ir dėl to, kur tik strei-

ir pietų Prancūzijoje. Ir visur 
buvo pakrikštytas Ferdinando1 j į# ^rBėjo iškalbingais ir ža- 
vardu. Savo vaikystėje, jis at-'viaijB pamokslais, atversdamas 
sižymejo dideliu maldingumu. į Dievų labiausiai užkietėjų- 
Jo motina, tikroji krikfičionė, ■ sjUs .nusidėjėliug. Taip uoliai

ir šventai jis darbavosi per 
dešimtį metų.

Trečiadienis, birželio 13, 1934

savo sūnaus širdelėj tvirtino 
pamaldumų į Švenč. Marijų ir, 
džiaugėsi, kai jį pratino gie
doti himnų: “O Gloriosa J)o- Antaiiui, skelbiant ugningus

Gerb. kun. Antanas Brička, ftv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo parap. klebonas, kuris 
šiandien mini savo vardo dienų. Ta proga jį 
sveikiname, linkėdami sveikatos ir ilgo am
žiaus!

, x ... , . , . . ,. syti kilnių jo pamokslų. Kar-buvo gražiai palaidota ir ties, . 
jos antkapiu ant paminklo į ltalS raual^»sa balose da-, buklu. Karsto dar neuždarius 
žymėta: “Čia ilsisi Sv. Auta.|2nai Prltlakda',° vletoli-. D»>-fpilsimų MW. burės, ir ate- 
no motina” ' ' lto ^ntana,s būdavo verčiamas buklų skaičius dauginosi. Dar

„ i- i • i. 'garsinti pamokslus lauke. Ska- Kai Ferdinandui sukako 15 . . , , , ...
metų, jis įstojo į Augustijonų 
ordenų. 1220 metais palaikai 
penkių pranciškonų, kurie už 
tikėjimų žuvo Morokoje, buvo 
atgabenti į ftv. Kryžiaus vie- 
nuųlijų Koimbroje. Ten tuo 
laiku buvo ir Ferdinandas, 
kurs, matydamas šventus ka

k# pavojus susidaro, jis energingai imasi tai- ■“kir;iu!b Pcrs*8m\karSl“ •»' 
kinti darbininkus su darbdaviais. Pasirodė/ S"'>'ZI,UU ^‘oh , Prane,stonų

Laidotuvėse įvyko.daug ste-

rdus jo balsas buvo girdimas
metams pilnai nesukakus, po 
piežius Gregorijus IX iškilmi-

net iš tolimo atstumo. Klau- ngai jį kanonizavo gegužės 30 
santiems jo pamokslų, jis at-'j dienų, 1232 metais. Katalikų 
rodė lyg liepsnojantis serafi- į Bažnyčia .paskyrė jo šventei 
nas, nužengęs iš dangaus. į birželio 13 dienų.

Vienerius metus prieš savo 
mirtį, Antanas grįžo į gimti 
nį Padvos miestų. Vienų die
nų Antanui Dievas davė nepa
prastų malonę, per kurių šve-

Kanonizavinio bulėje Popie
žius Gregorijus IX pareiškė 
visam pasauliui, kad ftv. An
tanų vadina didžiausiuoju vi-

žavingai garsino Jo gailestin^ 
gumų. Padvos miestas yra lai
mingas, pasilaikęs ftv. Antano 
palaikus ir šventųjų relikvijų 
jo liežuvio, kurs ligi šiol lie
kasi sveikutėlis.

Pamaldžių ftv. Antano ger
bėjų maldoms šventasis reiš
kiasi didelis tarpininkas pas 
Dievų. Dėl to viso pasaulio ka
talikai kreipiasi į ftv. Anta
nų jų reikaluose. Šv. Antanas 
gerai yra žinomas savo gerbė
jams, kurių išklauso, jei mal-

soje Katalikų Bažnyčioje ste-1 (Jauja šventojo tarpininkavi- 
, , .. . . . , T “ordenų ir sekti šventųjų kan-ntasis pamaldžiu atsidavimu bukladariu. Ištikrųjų, ftv. An mo pas Dievų ypatingai šiuo-
k»d j.a yra ger« tarpjn.nka. Jam jan pa- R lo,lUBuj t i^e, , se reikaluos: Gražinti prara-
vyko pasalinto k«li d,dek stre.ky pavoja,. Del I ;x„....... prieg^bstyj Učl'pareiškus žodi, numirėliai k.,I ! s.us ar pavogtus daiktus; su-

tes priežasties menininkai ir . davosį iš mirusiųjų, sergan- I stiprinti nusilpusių sveikatų; 
tapytojai šventųjį vaizduoja su čius apleisdavo visokios ligos pradedant bent kokį darbų, 

ordenų ir tapo nužemintas ftv. Kūdikėliu Jėzum jo rankose.-ir pati gamta nusilenkdavo jo; teikti geros kloties; gauti už- 
Jis. bnvn jxapapraiilas«ygerbė- įklusnybt:i. ftv. Pranciškaus kro [ •siėminių bei darbų; išlaikyti 

Dievo Motinos, kūti>yie-j nikos žymj, kad nuo ftv. An- širdies tyrumų ir kūno skais
tybę; pasirinkti pašaukimų gy-

to ir darbdaviai ir darbininkai už tai tam' Ferdinandas, išgavos leidi- 
turi būti dėkingi, nes tik vyriausybei «de- “ Aug,|ttjonų.0rdeao v,- 
dant ir tarpininkaujant ir vieni ir kiti gali
susilaukti gerovės. ’ C ; « -y. . -• *Pranciškaus sekėjas, gauda 

įiias ftv. PVSbttikfefis rab5tų. Ir
-d1 i

Lenkai vis dar neguli Lietuvos užmiršti. 
Jų spaudoj retkarčiais pasirodo raštų, ku
riuose Lietuvos kraštas vadinamas lenkų 
provincija*. Šiomis dienomis, viename Chica
gos lenVų dienraštyje buvo įdėtas straipsnis 
apie Kaunu (sulig jų Kowno), kuris vadina
mas grynai lenkišku miestu.

Lenkai nori su Lietuva taikos, tačiau 
kaip jie gali tikėtis tos taikos susilaukti, kad 
jie ne lik Vilnių turi užgrobę, bet visų Li.e- 
luvų norėtų sau pasisavinti. Nors Lietuva jan 
nuo 1918 metų gyvena nepriklausomu gyve-

A. L. R. K. Federacija ir ligšiol nemažai 
dirbo Vilniaus vadavimo reikalais. Dabar, ka
da ji prisiėmė Vilniaus pasų ir ženklelių pla- das’ 
tinimų, šios organizacijos skyriai ir apskri- i Antanui, atlikus novicijntų, 
čiai dar daugiau turės dirbti. Žymiai dau- j jo viršininkas, taikindamasis 
giau darbo bus ir pačiam centrui. Bet lietu- pagal Antano troškimų, jį šiu
riui katalikai darbo nebijo. Jie prie jo pri- ųtė į .misijas Afrikoje, kur 
pratę. Vilniaus vadavimo reikalai yra taip šventasis mąnė apturėsiųs ka 
svarbūs, kad visi susipratusieji lietuviai nuo- nkinio vainikų. Tačiau, liga 
širdžiai juos turi remti. privertė jį grįsti atgal ir ke

lionėje laivu, užėjo baisi aud
ra jūroje ir* sudaužė jo laivų 
ties Sicilijos pakraščiais, kur 
beveik vienerius metus išbu
vo viefiatvėjė,2 kaipo tyrųolis 
ir visai nežinomas pasauliui.

Netrukus jo viršininkai pa 
j tyrė didelius talentus, kurių

jam buvo duotas, Antano var- nų kartų jam apsireiškė ir į-Į tam/mirimo iki jo kanoniza

Juozas Poška

Mare Gavo VyrųS.

Nebuvo Jurkšų.Marė kokia gražuolė. 
Neturėjo ji nei auksinių plaukų, nei mė
lynų akių, kad galėtų pavilioti vyrų. Gi 
kalbant apie ūkis, pastebėsiu, kad Marė 
buvo trupulį net žvaira. O su jaunyste 
tai ir... Jau 32 metus ėjo...

Ir nužiūrint to, Duišys Petras jų įsi
mylėjo. Bųlšys Petras, tas kuris tokį iš
lepintų skonj link merginų tūrėjo, kuris 
į bile kokių nežiūrėdavo. Stebėjosi kaimy
nai.

Bet Duišys Petras visai kitaip galvo 
jo. Jis Marėje matė savo laimę, lapinę 
kurios visų laikų ieškojo^ artinantis jo 
linkui.

“Zinimo, kaip kud pirmiau, kada tik 
įėjau darbų, uždirbau* neblogus pinigus,

Sekmadienį, birželio 17 d., kai kuriuose 
miestuose katalikiškos organizacijos minės 
Tėvų Dienų. Kadangi kas met visame krašte 
yra gražiai minima Motinų Diena, dėl to no
rime įvesti ir kitų gražų paprotį — vienų 
dienų metuose pavesti tėvams ir juos tinka 
inai pagerbti.

cijai įvyko keturias dešimt pe
nki stebuklai, neskaitant įvy
kusių jam gyvenant. Po jo nu
rimo, ftv. Antanui tarpininkau 
jaut, įvykusieji stebuklai ne- 
suskaitliuojami.

Praėjus dvidešimt dviem 
inetąms po Šv. Antano mir
ties, atidaryta Šventojo kars- 

Paskutiniai jo žodžiai buvo: tas ir rasta, kad jo lavonas 
“Aš matau mano Dievų”. Tuo1 pavirtęs į dulkes, o liežuvis, 

išlikęs sveikutėlis, išrodąs gy
vas. Tai taip Dievas palaidi

tikino, kad jis galįs be jokios 
baimės skelbti pamokslus a- 
pie jos ėiniinų į dangų, kada
ngi Dievas tikrai jų paėmė į 
dangų su kūnu ir siela. 

Garbingas savo gyvenimoh
dienas ftv. Antanas baigė bir
želio 13 dienų, 1231 metais, 
būdamas vos 36 metų amžiaus. (

būdu ftv. Antanas angeliškųjų 
savo sielų atidavė Kūrėjui, 
Jei kurio meilės jis buvo au 
kojęs visas savo gyvenimo jė-' 
gus.

no Šv. Antano liežuvį, su ku
rio pagalba šventasis taip iš
kalbingai gynė Dievo tiesas ir

vemniui.
Neveltui Popiežius Leonas 

XIII apie ftv. Antanų pareiš
kė: “ftv. Antanas nepriklauso 
vien Padvos miestui. Jis yra 
viso pasaulio Šventasis”.

Kun. A. T.

Kame štoką turinio — tėra 
vien išvaizda, o kame vien iš
vaizda — ten tik tuštybė.

Kame trūksta paklusnumo, 
ten nėra tvarkos, kame nėra 
tvarkos — ten betvąrkė ir ne
sutikimas.
............ ■ ' I l<!> —?-?■ —■

Kelioms dienom^ vėliau matome Bul- 
šį Petrų gyvenantį jau naujoje vietoje, 
pas Šinkūnienę priešais Jurkšo mėsos ir 
dešrų parduotuvę.

z“Tu Petrai dabar be darbo, be pini
gų, tai tik"-apsisuk apie Jnrkšų Marę. 
Kad apsivestumėt, tai tau būtų laimė!” 
kalbėjo gaspadinė Šinkūnienė.

‘.Tai kųt Ar Jurkšas turi gražių duk
terį?” — nerodydamas didelio susidomė
jimo užklausė Petras.

— Na argi nepažįsti F Buvai kelis 
kartus krautuvėje ir gyreisi, ji tau net 
patarnavo... —

— Ar ta žvaira senmergė? Jurkšo 
duktė! Jūs sakote ji tiktų man? Man? 
— pakeltu balsu šuktelėjo Petras.

“Žinoma, kad tau tiktų... Tiesa nėra 
jau tokia graži, jauna... Bet užtat pinigų 
turi. Ana Jurkšiis, jau :U> metų. kaip krau
ju kiekvienų atliekamų dolerį. Man pačiai 
išsitarė Jurkšas: “Girdi, Šinkūnienė, aš 
turiu tik vienų dukterį. Nėra ji graži, bettai bočiau nei nežiūrėjęs į tokių Marę”, 

sakė sau Butšys Petras, “bet dabar”... Į už tai nors gerų piniginį kraitį, pridėsiu, 
Taip. Kulšys Petras jau bus koki trys tam kuris jų ves...” .lau prieš du metu 

mėnesiai kaip nedirba. Jo finansinis iš- girdėjau, kad buvo banke Marės vardu
ius išsisėmė su piruiųja nedarbo sa

vaite Tuiė.pi Kl išis Polius ieškoti kito«s 
gyvenimui vietos, pigesnės.

padėta H),OX) dolerių. Dabar, beabajo ir 
didesnė suma”... be sustojimo iškalbėjo 
Šinkūnienė. , / •

Balsio Petro 'veido išraiška surimtė
jo: “Tai sakote ji turi suvirs dešimts 
tūkstančių kraičio?”

“Taigi!”
• r *

Tų vakarų ilgai Petras negalėjo už
migti. “Dešimts tūkstančių! Tai kas, kad 
ji nėra tokia graži... Tik pamanyk “Dc-' 
šimts tūkstančių!” Kaip Petras negalvo
jo, vienintelę išeitį rado: “Reikia su Ma
re susijiaŽint ir kuo greičiausiai jų ves
ti!”

Su Mare susipažinti buvo nesunku. G 
dar lengviau .Petrui sekėsi ji įtikinti, kad 
jo širdis pripildyta nemirštančia meile...

“Maryte brangioji! Aš negaliu be 
tavęs ilgiau gyventi... Man gyvenimas be 
tavęs — didžiulė kančia... Aš prašau ta
vęs Maryte, sutik būti ponia Balžiene.. 
Sutik”...

“Sutink u”.. J sušnabždėjo Murė.

Abiejų širdy! džiaugsmu kvatojo. Pe
tras džiaugėsi ta |lešimčia tūkstančių. Ma 
rė, gi pųgųlian gauna vyrų.

“Bet, Petruk, dar turį pakalbėti su 
m Ano tėčiu. Esu tikra, kad jis "nebus prie
šingas ninsų susituokimui, bet -ėot taip 
sau, dėl visa ko”.

Sekantį,vakarų Bulšys Petras, įėjęs į 
Jurkšų namus, rado patį (Jnrkšų jau jo 
laukiantį. Nieko nelaukdamas Jurkšas ir 
pradėjo: “Mano sūnau! Man Marė viskų 
išpasakojo. Aš nieko prieš jūsų susituoki
mų neturiu. Bet kaipo jos tėvas, akyvaiz- 
doj ir jos motinos dar kartų klausiu: Pe
trai Bulšy, ar tikrai nori vesti mano vien
turtę ir mylimų dukterį Marijonų?”

“O tėveli, labai ir labai”... įdėbęs 
akis į žemę sukvogždėjo Petras.

“Jei taip tai laiminu... Tik beje, gal 
tu jau esi girdėjęs kad tas kuris mano 
dukterį ves, gausius dvylika tūkstančių 
dolerių”...

“Pone Jurkšai”, Petras, pakėlęs a- 
kis į dangų, pertraukė. “Ai nieko nęsu 
girdėjęs apie jokius pinigus. Aš jūsų du
kterį vedu iš meilės”.

ti M
“Bet Petrai, aš noriu tau paaižkin- 

.. tęsė. Jurkšas.
r , ’

“G pone Jurkšgi, būkite tokų geras, 
nedrumskite šips kilnios nuotaikos kaŽ 
kokiais piniginiais klausimais. Aš karto
ju, kad Marytę labai iryliu, ir joki pini
gai nereiškia nieko”... paraudusiais vei 
dais tikino Jurkšų Petras.

“Na jei taip — labai gerai. Dar kar
tų laiminu”...

Už trijų savaičių Kulšys Petras 
Jurkšų Marė prie altoriaus jiasižadėjo’ 
li vienas kito. Abiejų širdys džiaugsimi’ 
kvatojK

Petras negalėjo iš mįslių išvaryti 
Dvylika tūkstančių. Marė, gi gauna vyrų.

Po ceremonųjų, Jurkšų namuosna su
sirinko būrys giminių, draugų paminėji
mui Marės ir Petro sutuoktuvių.

Jurkšas pasitraukė Petrų į šalį:
“Petruk, tu nežinai koks laimingas 

esu, gaudamas tave už žentų. Ypatingai 
džiaugiuosi, kad tu nevedei Marės už pi
nigus. Abudu esate netortingi, bet sn mei
le laimingas bus jūsų gyvenimas”...

— Kaip tai neturtingi? Juk Marė tu
ri dvylika tūkstančių dolerių! —

“Ne Petruk, neturi! Aš tau tų no
rėjau paaiškinti, anuo kartu, bet kad tu 
nenorėjai nęi klausyti apie pinigus. Ma
tai, buvau sutaupęs Marei dvylikų tūks
tančių dolerių, bet, kad tie netikę, bankai 
užsidarė, tai ir pražuvo visi pinigai...”

Petras norėjo kų sakyti, bet gerklėj 
jam kažkas užkliuvo.

Marės širdis džiaugsmu kvatojo — ji 
gavo vyrų.

)
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ti kitas į leisti pulti Alenštein - Oaterd-|bai klysta. Tikrenybėj vykstą 
ėjusias į de, kad perkirstų bėgantiems grumtynės su daug nežinomų 
jasiruo- vokiečiams kelius, remtis galingų psichologinių ir dva
rams. Į ležipkaliu Soldau - M lava irusios jėgų, kurios yra tuo di- 
denbur- paskui žygiuoti Vyslos link. desnės, Icuo savo fiziškos jė- 
tvyko j Fronto vadas generolas til i n- gos yra silpnesnės. Tai yra į- 
armijoa skis generolo .Samsonovo pfa- vairių būdų žmonių ir savo 
o, kad Symo nepatenkina ir jskko4ai- dvejojimo darbas. Vienintelis 
o Gum- kytis tos pačios krypties Sens- raminantis veiksnys, tai vii 
J poilsį, burg - Alenfttein. ftininkų valia”.
, korpu- Rįugpiūčio 19 d. vokiečiai Rugpiūčio 29 dienų — ant 
ra rusų pagavo antros rusų armijos o- ros rusų armijos ir generole 
jo vals- peracijų įsakymų radiogramų. Samsonovo žuvimo diena. Ru 
is vienų Dabar generolas Hltldėnbur- sų armija tų dienų buvo galu 
kų ope- gas veikė aiškiai žinodamas tinai apsupta. Gen. Samsono 
liečiama rusų dalių išskirstymų ir jų vas pamatęs, kad nebegali pri 
radovy- uždavinius. simušti į Rusijų, netoli Tan
ii arini- Rusai gi vokiečiu koncefit- nenbergo miestelio nusišovė 
a supra ravimos! jėgų nežinojo ir vis Rugpiūčio 29 d. 100,000 rusi 
bėjimas manė, kad vokiečiai trankia- kareiviu apsupti pasidavė vo

die būtų Lietuva nepriklau 
ma, jeigu rusai butų ūžė 
Frūsijų. J. P. “1

PLATINKITE “ DRAUGĄ

Šiaip ar taip, bet Lietuvai 
Tannenbergo kautynės, kaip ir 
prie Vytauto 1410 metais, taip
ir dabar 1914 metais turi di-i
dėlės reikšmės. Tuomet buvo 
sutriuškinta amžinų Lietuvos 
priešininkų kryžiuočių galybė, 
dabar gi 1914 metais buvo pra 
vertos durys į Lietuvos ne pri 
klausomybę. Nežinia, ar šian-

JAUSKITĖS GERIAU

Išgerkite stiklų šilto 
pieno kas vakarų prieš 
eisiant gulti. Miegosite 
geriau, nes šviežus pa
sterizuotas pienas pa
deda nervams nurimti 
ir taip lengva jis su
virškinti.

Išgerkite nors po sti
klų pieno su kiekvienu 
valgiu, ir pamatysite 
kaip smagiai jausitės. 
Įsakykite pieniui atve
žti po kvortų kasdien 
kiekvienam šeimos na
riui. Taip yra paranku 
ir taupu pirkti.

MILK FOUNDATION, INC. 
A non-proUt orgam’zatlon cn- 
dowed to glve out sclentflc

facte on general health.
205 W. W«dfcer Drlve, 

Clilcago

Gerb. kun. Antanas Mirtinkus, Šv. Kazimiero 
parap. klebonas, Chicago Heights, kurį sveikina 
parapijonai ir draugai jo vardo dienoje. Taip 
pąt ir “Draugas” nuoširdžiai kun. Antanų svei
kina.

Tannenbergas 1410 m. ir 1914

Vytautas su Jogaila turėjo sti į 12 kuopų. Žmonės šoka 
(>0,000 lenkų, 40,000 totorių ir vienas ant kito, jie visai nu- 
G0,()00 lietuvių — viso 160,- stojo sųmonės: rette sich we: 
000 kareivių. Kryžiuočiai tu- kann! 35-toj divizijoj išsiplė- 
rėjo mažiau, tik 90,000 karei- tė ypatingai smarki ir ilga 
vių, bet kur kas geriau gink-j panika. Bėgančios kariunme- 
luotų. Per šį didįjį mūšį žuvo nės ir Romintos upė nebega- 
40,000 kryžiuočių, 50,000 Yy-įlėjo sulaikyti...”
tauto kariuomenės kareivių. Į 8-tos vok. armijos vadas ge- 
15,000 kryžiuočių pateko ne- nerolas Pritvitz, pasidavęs ne
laisvėn. Čia kryžiuočių galybė pavykusių rugpiūčio 17 d. kau 
buvo visai sunaikinta. j tvnių įspūdžiui, labiausiai bi-

Rugpiūčio 29 d. sukaks ly.'i^amas dar stipresnės antros 
giai dvidešimts metų nuo tos rusi* Senerol° Samsonovo va-. 
dienos, kada toj pačioj vietoj dujamos armijos, kad ji, 
vokiečiai per Didįjį Karų su žygiuodama nuo Varšuvos 
naikino generolo Samsonovč Lomžos’ įkirstų 8-tos vo 
U rusų armijų, susidedančių kie^> armi> nuo V?8,os> to- 
iš 200,000 kovotojų (bendras ,l(‘l <lavg koK™-
armijos skaičius buvo 347.000 Z,ausiai traukl,s už VT^ 

žmonių) Charakteringa, kad korpusų
vadai labai priešinosi tam pa- 

Po nepavykusių rugpiūčio rėdymui. *
17 dieno, vokiečiams kauly- yilhelnlaa tuojau iššaiikūi 
».« ties Gumbine su pirma ru Hindenburgo, kuris tada ka- 
sų generolo Renenkamfo ar- riuom„^.j „ebetamavo ir «y- 
luija, 8-tos vokiečių armijos veno Mvo ir is vakarų

vadas generolą. Pritvilv un- fronto gen. Liudendorfų. Hin- 
rtojęs vilties sustabdyti toli- ,)anbargQ ,mskvrS g armijos 
nu-sni rusų puolimų, nutars vada vietoj g(,„ PritviUOj ge. 
trauktis už Vyslos. Nežiūrint „„„i, UmlandorfQ Stabo vir. 
generalinio Stabo viršinmk) sininkUi kad tokin b8da lS. 

dtkk S n reikalavimo ra- Rytpr,
^eenlinoti visų i, ai mijų Generolas Liudendorfas, dar 

riek generolo Samsonovo ar. h,vyriansi„j b,-„tynėj 
mijų, senis Prityitzas, abejo- (!,,r|yllP> ,.ugp B A jsakė pil. 
damas, m išsilaikys už Vys mam Jiorpusui, kuris trankosi 
los, pan ikalavn dai peHP1r' |geležinkeliu, išsikrauti Dentsii

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

ŠIĄ SAVAITĘ

$89.50 . BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vvkti su šiuo laivu, kuriuo vyksta 
ekskur^ya.-į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į “Draugų”.

Dabar yra geriausias'ir patogiausias laikas ke
liauti per Atlantiko vandenynų ir aplankyti saviš
kius Lietnvoje. - '

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti 
pavojingas. Palengvinkite JJ J 6 mi
nutes su Musterole, "erzinimo stab- 
dytoju*’! Vartojant vien* kart* va
landoje per penkias valandas, atne- 
Mt palengvinimų. Vartotas milijonų 
per 2C metua Rekomenduotas gy
dytoju tr slaugių.

; Standard skalbyklos THOR, 
į MĄY-TAG. APKX, WEST- 

J UtoHOUSE po •;

I $49.50
^Vartotos akoibyklos po

$15.00
• ■'.* .■•my” ‘ ■ '■

12 tūbų Radio 1934

j $49.00

Buy g lovas wlth wh«t• I •' • ' -į
lt savęs

Nsreik mokėti »lc, ud 
dantų most). Lis t erine To- 
oth Pašte gaunama pb Ho. 
fčmyk. kaip gerai JI vei
kta. Jg vartotadatnae per 
metus sutaupai II II.

LISTĖRINE 
TOOTH PAŠTE

25c

3417-21 So. Halsted St
Tel. BOUIv. 4705-8167

OT OUR OFFICE
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MONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

GRAŽIAI GIEDA , K RACINE PADANGĖS

MET INĖS IŠKILMĖS
Cicero. — šiandie Šv. Anta- 

’uo bažnyčioje bus apvaikščio- 
j ta metinė parapijos globėjo 
* stebuklingojo Šv. Antano šve
ntė. Sumų 10 •vai. laikys svę 

į Čias gerb. kun. Simonaitis, kle
bonas Elizabeth, N. J., lietu
vių parap. Mišios bus kas va 
landų pradedant 5 vai. ryto, 
Šv. Antano atlaidų Mišios bus 
0 vai.; jas laikys svečias kuų.

LIETUVA PLEČIA KULT#-C l’ati's p‘"°drttU 
RUIIUS SANT YKIUS SU N“UJ41 i'“**“’* u"l4vo>

tarptautinio intelektualinio 
bendradarbiavimo komisiją tu 

j rėš artimų ryšių su Tautų Sų-
KITOMIS VALSTYBĖMIS

"t- -
* Seniai nepriklausomų gyvo į jungos tokia pačia komisiją it 

niiuų turinčios valstybės im-:įvairių kraštų intelektualiniu

Kų tik išėjo iš spaudos nauja

Kun. A> Petrausko, M. I. 0.

labai įdomi knyga

I Praeities Patas

Vis nori tik daug padaryti, 
ų nežiūri, kad geriaus pada
rius.

NE NUSIMINKITE

Jūs galite gauti pus lnAika.Atsiminimai iš 1905 -r- 1914 I tam tikrų TONIKĄ, • kuris p«r 11

Kenosha, Wis. — Lietuvių Darbai'

parapijoj išaugo nauja jauni- j Darbai ltacine dabartiniu 
mo šaka; tai naujas parapijos laiku daug geriau eina, kaip I juraitis, Athol, Mass., lietuvių 
choras. Prieš porų savaičių, pernai šiame laike. Kurio ne- klebonas. Pamokslų po
vienų sekmadienį pirmų syki dirbo per 4 metus, ddbar ga- 
choras giedojo bažnyčioje per' vo darbus, bet nemaža dar a- 
sumų. Žmonių buvo pilna baž-, rmija randasi ir bedarbių, kū
nyčiu; visi domėjosi naujo cho rie negali gauti dųrbo. Daug 
ro pasirodymu. darbi ninku suėmė Našlį Co.

Po “Asperges“ ir “Pulkim (po streiko). Sako, turi dide- 
ant kelių’’, mišias giedojo ne liūs užsakymus. Mokestis rua- 
paprastai gražiai. Po pamal- j šiaušia 50c į valandų. Nuo 
dų iš visų pusių pasipylė nau- Į štukų dirbant uždirba iki 80c. 
jam chorui komplimentų už Į Visi darbininkai priklauso A- 
gražų giedojimų. i merican Federation of Laboi

Varg. sesuo Loretta prane- unijai. Po streiko visi pagel- 
šė, kad tai tik pradžia, ~ nes I bininkai, bosų asistentai ir in- 
muzikos srityje ji turi daug j spektoriai priversti prisirašy- 
patyrimo; taip pat turi daug 1 ti prie unijos. Nepriklauso tik 
giesmių mišrum chorui. Ji ža-1 Lie, kurie gauna mėnesines al- 
da ištobulinti bažnytinį gie- darbininkams da-
dojinių. - bar daug geresnės, negu pir-

Po pamaldų, klebonas, kun. (>ma ^uvo- Išnyko per daug me
tų buvęs bauginimas, kad, jei 
tu nesuspėji, suspės'kas ki
tas, vadinas, didelis darbinin
kų dšnaudojimas.

Modinė Radiator Čo. taip
Dabar remontuojama raūfcų, pat yra stipri darbininkų u- 

parap. trobesiai. Šiomis die- nija; priklauso American. Fe- 
nomis perdirbama klebonijos deration of Labor. Darbinin- 
siena, šiaurės vakanj pusėje. (kai gerai uždirba ir visada 
Gerb. klebono sumanumu ir dirba.
parapijonų pritarimu, ne tik 
kad parapijos skola mažėja, 
bet dar remontuojama parap.

kers Committee, kuriai pri

laiko ir daug artimesnius kui 
tūrinius santykius su kitohils 
valstybėmis. Jos keičiasi mo
kslo, menų, spaudos leidiniais 
ir žmonomis. Per tokį darbų

ms reikalams skiliomis [štai 
gomis. Ji rinks mokslo, meno 
srityse dokumentus, leis stu 
dijas, organizuos įvairiems 
klausimams aptarti tarptauti-

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95

II dalis pusi. 192

U2 ABIDVI DALIS 25c.

Prisiuntimui 5o. 

“DRAUGAS” PUB. 00., 

2834 So. Oakley Avė.,

Chicago, III. -

lulkų buvo vieno {žyniaus Gydytojuuu 
pyeakrlpciju. Tul yra tikrai gefa nau^ 
Jlena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone
1 Mėnesinis treatmentaa už Dolerj - 
j pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bū- 

I stte pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti.

M. Urbonavičius, naujam cho
rui surengė vaišes, už kų cho
ristai širdingai ačiuoja.

Remontas

nposavybė — triobesiai. Visa
da žiūri parapijos reikalų ir 
pramato išeitį.

Apskaitoma, kad iki šiol pa-

sumos ir vakare sakys gerk. 
misijonierius Tėvus Bružikas, 
S. J., ir suteiks atlaidus.

Vakare iškilmingom pamal
dos ir procesija 7:30 vai.

Tikimasi, kad ne vien Ci-

viena šalis su kita daugiau inius kongresus Kaune ir pri-
suartėja, viena kitų pažįsta. Į^dės prie.panašių kongresų

,, ... . , . organizavimo kituose kraštuo-
Po Didžiojo karo sumkuru- . ,, „. , . .. x. , , . • , . se. Per šių komisijų Lietuvasios valstybes, nors ir turi po

litinius bei ekonominius san
tykius su kitomis valstybėmis, 
.tačiau kultūriniai santykiai 
tarp jų ir kitų kaimynų nela

galės .dažniau kitiems krašta
ms parodyti savo kultūros ve
rtybes ir iš kitų kraštų šio 
bei to sėkmingiau pasunokyti

... . _. . Be to, ši kemieija palaikys nuc
L , ... . . , . .. b“‘ «lttudfla- Lletuvo*i latinius santykius su kitų kra

ceros katalikai, bet ir apylm- Xrgi buvo beveik tas i>ut. Nors 
kės pasinaudos tomis gausio- į prie universiteto jau nuo 1922 
mis Dievo malonėmis, Šv. A- metų veikė tarptautinio inte 
ntano užtarymu ir atlaidais, lektualinio bendradarbiavimo 

draugija, tačiau jos vaidmuo 
retai kada smarkiau pasireik

Bus svečių kunigų. Kiekvie
nas galės lengvai išpažintį at
likti ir Jubiliejaus atlaidus J šdavą, 
pelnyti'________ “eb0C“ Pa^kutiuiudju taiku Lietu-

Cicero. - Daugelio sako: TOje yra 
y,. ... - x- i sulig kuriuo prie užsienių rei-verčiau duoti, negu prasyti. L , . . , .. .o ... v . , , • kalų ministerijos yra įsteigiaBet be prašymo ir darbo me-1 r. .. . •

i n-a m i i -x . ■ • x- Lietuvos tarptautinio intelek- ko nebūtų. Tada butų bpleisti
visi nelaimingieji vargšai.

Labdarybės darbe pirmoj 
vietoj stovi Ciceros Labdarių 
3 kuopa.

Qerb. kleb. kun. H. J. Vai

čūnas ne tik nenuilstančiai 
darbuojas, bet dažnai ragina

%

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK

LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE’

Expre3s
Laivas

štų bibliotekomis, muziejais^ 
susijungs su mokslo reika 
lams fondų steigimu ir t. t. 
Taip pat ji keisis su užsieniu 
mokslo leidiniais bei lietuviš
komis filmoiuis, profesoriais ir 
mokslo jaunimu, Lietuvoje or
ganizuos mokslo! bei meno ko
ngresus ir parodas, rengs pa
skaitas, leis mokslo, meno ir 
informacinius leidinius, rūpi
nsis fondais, premijomis, kon
kursais ir t.t.

Platesnes iiiformucljas teikiam ir parduodam Laivakortes. 
l‘u<larouie visokius popierius Ir dokumentus. Siunčiam pinigus J 

n i s t n v 4
INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE
12 metų teisingai pamatuotas biznis. 

SUSIPAALNRITE UI ll£MKITE LlĖTCVf.

PERKAM’

LIETUVIŠ

KUS BONUS

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

tualinio bendradarbiavimo ko
misija. į jų įeina Vytauto Di-
džiojo universiteto, užsien,;; lektualinįo bendradarbiavimo 
reikalų ir Švietimo ministeri- komisijos pVe2iJiul,ll} sudaro, 
jų, meno, spaudos ir kitų kui- ■ Vytauto ;,ldil0J0 univeriitetę 
tūtos įstaigų atstovai. Ji yra j rektorius prof M. 1{ėmeris> 
daug daugiau praplėsta ir dau Vyuidžiojo 

lietuvius katalikus remti lai). suvijuomt ninta, negu an-. direktorius prof. P. Galaune,
* e s * lyczlioii TAr»tn ii»ii'’i»n»’iJiLk4-zv •
darius aukomis ir padėti dar
bu, ne$ be visuomenės pagal-

Lietuvos tayjtautinio inte-

LIETUVIAI DAKTARAI;

Ameri ko* Liet. Daktarų Drangijos Nariai

ksčiau prie universiteto veiku-. * • • -. , .....1 užsienių reikalų ministerijos

Tel. CANąl 0257
Mes. PROspect 0050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOVTU HA1.STED STREET 

nczideiielja 0600 So. Artcsian Avc.
* Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

' 6 iki 8:30 vakare
■T-r-Case Tractor Co. ūkio maši-'. , , . , , ,. , ,.. ..... . . bos sunku butų Įvykdyti tokie

nų (irj uves ar ima ai pri i kaip rinkliava Šv. Ka- J Pos' valdybai, komisijai, Jova-
au. o unijai v ai>aį„LVor- zjrnįero kapinėse, Vainikų die- rauskui, ^luetulskiui, Ogen 

nų, geg. -30 d. tui, rinkėjoms ir aukotojams,

ikla7° |V1r Kac!ne bedal įlai’i .Labd. Sų-gos 3 kp. komisi-taip Pat visiems, kurie pikni- 
H. ( fF e .11J 1,ia^esnll4 ( n tu- gavo 40 rinkikių, kurios '.kai aukojo valgomųjų produ- 
\ių ai nnin ai. ompanija bet Į darbavos. Surinko virš ktų ir darbininkus nuvežė ii

H. J. Vaičūnui, Labdarių kuo-
Tautų Sųjungos skyriaus ve
dėjas dr. ,L. Natkevičius ir V. 
Soblys. Tsb.

rapijos triobėsiuose įvesta pa jtl neb*jo> nas pažadėtus Pa'| $404
gerinimų už suvirš dešimts tū-, ?5eniiiniuK greit atmaino ir 
kstančių dol. Žmonės remia negeistinus darbininkus atlei- 
klebono sumanymus, nes mato' džid.
jo uolų atsidavimų parapijom 1 estern ihinting and Lithd
reikalams. ! Co-> Standard Steel Spring

... 1 Co., Modine Radiator Co. dar!
Reikia pažvmėti, kad keno- . . , * v . .. . .\ r . keletas' mažesnių dirbtuvėlių I

skiečiai senai tūrėjo ir tokį
komitetų, kaip šiemet: J. Dru 
ktenis ir K. Sarauskas savo

parveze.
Padėka priklauso gerb. kun J. Lapihskas, 1417 S. 49 Ct,

darbu ypač daug prisideda 
prie parapijos reikalų.

Ateitis bus lengvesnė, 
dedaiųa stiprūs pamatai

ir kai kurie Nash Motor Co. I 

skyriai, kad ir dirba, tai visgi 
nereiškia, kad Racinan jau grį 

j žo gerieji laikai. Miestas dar j 
tūkstančiuu bedarbių ir jų šei-

nes I mynas valgydina ir užlaiko, 
i Niekam nepatartina važiuoti i

Žemaičių Juzė čia darbo ieškoti.

PIENAS PADARE TOKĮ SKIRTUMU■

KĄ TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas tarsis Matuleviaus
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiiki Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Janina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Ola nuplėšk: '

PLATINKITE “DRAUGĄ” 
LIKT GV J AI DAKTARAI:

• ■■ —■■■■■'■■ -R W fu P ■ .
Xct LAFajette SM7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

^-SPINDULIAI
3051 West 43rd gtr.

(Prie Archer Are. peleli Ke«alej 
Valandos: nuo 1 Iki I vai. vakaro 

Baredomla lr nedėUomla pa*al 
eutartl

Tel. EAFayette 7050

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 lr 7—9 vai.' vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 4»lh CT., CICEUO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

»147 SO. UALSTKD ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir Subat. 2—9 vai, 

-----------------------------:— . u ■ . . . r—-------- ; —
Dienoms Tel. LAFayctte 5”0» 
Naktimis Tel. CANul 0402

DR. A. J. JAVOIŠ '
toivov. 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 (Iki 9 vak. 
Nedėh'oje pagal sutarti

{ Office Phone
• PKOspect 1028

Res. and Office 
2359 So. LeavlU SL

CAVkL 0700

Office Tel. REPublic 7806 
Hcs. TcL GKOvehill 0017

7017 8. FAIBFIELH KVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423’W. MAHQUETTE RO.tD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

DR. A. P. GURSKIS
' DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

ilų. di
t>a

lr

darbe
Rlrody

kad neu 
alkanujn 
"a,a ptas 
visu kfln

|el negat

"DRAUGAS”, 2334 SO. OAKLEY AVĖ., Chicago. IU.
Siunčiu SI.OO už kuriuos atsisekite mare knygių "ARKIVYSKUPA8

JURGIS MATULEVIČIUS."

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 

6558 So. Westem Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 3 Iki 4 lr nuo < Iki 8 vak. 

Nedėllomla pagal eutartl 
Ofleo telef. BOUIevard 78M 

Namų TcL PROspect 10341

Tel. CANul 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampaa Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto/

Nuo T Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

rno-

tirti
paso 
tl P*

ltt

Vardaa Pavardė ...........t.

Mano adrtasaa ....................

TcL BOCLcvard 7042

I V >A T 1 Ū I D 1 l r A 2 1 11

Ma CHARLES SEGAL—v w - w T
OPIlaAH

4729 9e. Ashland Avė.

, 2 lutMM
, CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų i‘r nuo 7 Iki 8: Jo vai.

vakaro. NedėŪdmta nuo 10 Iki 12 
valandai dienų.

TU cfretutM MUIaay 2800

ori-v T«-l. CALufnet OH03
Kce. TcL DKExcl 0101

> DR. A. A. ROTH
Ruaaa Gydytojau ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

. visų chroniškų ligų 

Ofiso# 3102 So. Halsted St.

Kampas 3lat Street 
Vaiandoe: 2—4 popiet, 7—0 vai. vak. 

: Kodėllotnta lr ftventądienlafh JO—12

ISGIeaood 0841
Office I’hone

TBIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4031 sa ASHLAND AVĖ.

Tol. YAHds 0004tllk
tai

itlfitigil Pnnu^ginkl
. 1 lims —---

__ Ivleiaufl pieno* Truktų Ir
i v tu. 1* *lų trijų, pieną* yra

7850 So. Halsted Street
I . ... w W....................-

Val&nUos:
bi*luiiaa nw Ita priduoda dld *eV-/v J*a ę, 1 v 1 Njao 10-11 v. ryto: 2-1 lr 7-8 v. V.

tAllS Dt^DO »r 8l«Dv01 
4tsttata»u.-fų p»ri- i vertf uA laaitauaį kait^. VaL:'1-4 tr 7-0 vai. vakari» - 1i Nedeldieuula nuo 10 Iki 11 dien* 1

- *

I DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 S>o. Ashland Avė.

arti 47th Street 
VaL; nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pūgai sutarti

Tel. CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CJtUlURG.
2201 W. Cermak Re

Valandos 1—8 lr 7—8 vak. 
Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REĘuIkIc 7808

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Optometrlc*Ily Akių Sp.< laUstas. 
PaCengvlns aklų Įtempimo, kuris 

••tl priežastimi galvoa skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, aervuo t n- 
mo, skaudamą *klų karltj, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Frlren- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egaamlnavlmas daromas su 
•lektra. parodančia mažiausios klai
dom 8peolalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki t v, 
Nedlltoj nuo 10 iki 13. Aklnfų kai
nos per pusę plglaus, kaip Buvo plr- 

' nuaus. Daugely atsitiktam aky* atl- 
, tal-onso* tw- akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

I 4711 bOLTO ASHLAND AVB.
I Fb<»r>«- M«t.H«.yar»l 71 a k

Pitone CANal «l|2

DR, KARL NURKAT
GYDO AKIS 

Ir prirenka akinius 
Aisakomingal

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojai

2515 VVEST 69th ST.

Of. ir Res. Tel. HEMIoek 6141
Valandos:

2-4 popiet; nno 6.8 vakarais

Office Tel. Wentwort+i UJO
Ree. Tel. Hyde Park ll!S

Į DR. SUSAN A A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PKCLAU8T8

V.,: P..I 6900 S01™ HALSTED ST.

Nedėtoje psgal sutarti Vaiandoe: 1 Iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak.
2301 W. 22nd Cermak Kd. |

Ofiso: TcL I.AEayettc 4017 
Res. : TcL UEMIm k 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 
RcaUlcnciJos Ofisas: 2050 W. O0tli Kt 

Valandoa: 10-12 lr 8-0 vai. vak. 
8ere<lomle lr NedOUomls pagal eutart

DR. LDUNDULIS
OYDYTOJA8 IR CHIRUROAfl
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnia 0030 
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 

Nedillomls pagal sutarti

TcL Ofiso KOI Ix-var,l 5013—14

DR. A. j/IBTOS
Ofiao vaL nuo 1-3; nuo W80-

756 W. 35th
to



Trečiadieniu, birželio 13, 1934 DRAUGAS

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS

BOLESLOVAS LESCZYNSKAS
Prieš dvejus metus, birželio 14, 1932, persiskyrė su 

šiuo pasauliu mūsų mylimas sūnus Boleslovas. Tie 
dveji metai neišdildė iš mūši) širdžių meilės prie ve
lionio.

Išpažindami Šventų Ryt no-Katalikų tikėjimų, žino
me, kad mūsų mirusieji yra reikalingi mūsų pagal
bos ir žinome Šv. Bažnyčios nurodytus būdus, ku
riais mes savo mylimiems įnirusiems galime prigel- 
bėti. Tuos Sv. Bažnyčios nurodytus būdus mes ir var
tojame. Nuolatai atsimename velionį savo maldose ir 
savo geruose darbuose. Rengiame ir viešus atmini
mus. Taigi štai, sueinant dviems metams nuo mūsų 
sūnaus mirties, rengiame viešų atminimų ketvirtadie
nį, birželio 14 d. T 4 dienų, 7:30 vai. ryto Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj už a. a. Boleslovo sielų įvyks 
trejos šv. Mišios su ekzekvijomis. Į šias tai pamal
das širdingai kviečiame visus gimines, draugus, prie
telius ir pažįstamus atsilankyti ir maldauti Sutvė
rėjų, kad a. a. Boleslovo sielai užšviestų amžinoji 
šviesa.

Kviečia atsilankyti ir už malonų atsilankymų pa
dėkos žodžius išanksto reiškia velionio tėvai,

Motina Antanina 

Tėvas Stanislovas

69 BAIGĖ MOKYKU
Brighton Park. — Praeitų 

sekmadienį vakare klebonas 
kun. Antanas Briška išdalino 
diplomus 69 mokiniains-ėms, 
baigusiems N. P. P. Wv. pa
rapijos mokyklų. Iškilmėse da 
lyvavo labai daug žmonių.

Sesučių Kaziniieriečių vado
vaujant mokyklos perdėtinei 
Bes. M. Innocentai, suruošta 
specialė programa, kurių su
darė šie dalykėliai:

1. Mokyklos orkestrą) vado
vaujant I. C. Kaffel. 2. Gyvo
ji stovyla, komedija; 3. Kita 
orkestrą; 4. Mūsų mažutėlių 
įhirželio laisvino laikas; 5. KP 
ta orkestrą; 6. Trečiojo ir ke
tvirtojo skyrių parengimai:
žųselė ir bobolink; 7. Ketvir- Lietuvių Golfininkų Supin
tojo skyriaus bernaičių shakcr j ga rengia antrų turnainentų 
dance; 8. Trečiojo skyriaus' sekmadienį, birželio 17 d., 8 
mergaičių duteh dance; 9. še- , valandų ryto, toj pačioj vie 
stojo skyriaus My little Alicejtoj, būtent Tvvineagles Count-

lt
■w.i SURANDA AUKOTOJŲ

“Dfbugo” metinio pikniko 
rengėjai suranda stambių ge 
rašinlžių ^iznierių, kurie ra

KAZIMIERAS GLOK.A&
Mirė birželio 10 d. 1984 m. 4:30 vai. ryto, sulaukęs 24 m. amž. 

Gimė Roaolande. Baigė AS. Petro lr Povilo mokyklą lr lankė Loyula 
Medinai Unlversity. Paliko dideliame nuliūdime tėvą Juozapą, mo
tiną Petronėlę, beserj Stanislavą, brolj Petrą, 4 dėdes: Kazimierą į'r 
Joną ftukiua, Julijoną lr Stanislovą OuokUB ir ją ftejniynus ir tris 
lėtas Juąilionlus, Laiško nius ir Žukauskus.

KCtnas pašarvotas 1410 Sat 49th Court, CLcoro, Iii. įsiklotu vės 
įvyks ketvirtadienį, birželio 14 d., iš koplyčios 9 vai. bus atlydėtas j 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po.pamaldų bus nulydėtas į dv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiu? kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus- 
luas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina, Sesuo, Brolis b* Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Antanas Petkus. Telefonus 

Cicero 2109.  į-?,

Važiuojant į 
Gountry Club, reikia važiuoti 
Southvvost liighvvay iki įMe- 
Carthy road; McCartliy road 
yra iškeltas ir eina tiltas per 
Bouthvvest liighvvay. Vietoj 
važiuoti |K> tiltu, reikia pa- 

’ sukti į dešinę į kalnų į Me- 
Carthy road ir važiuoti į va
karus iki kairėj pusėj pama- 

| tysite golfo laūkų.
Dr. G. I. Blošls,

L. G. B. rašt.

Savo kalboje gerb. klebonas 
baigiantiems mokyklų vaiku
čiams davė tris patarimus: 1. 
Visados siekti mokslo; 2. Ne

būti tinginiais; 3. Nebūti be
tvarkiais. Prisilaikant šių pu-

Kadangi strauso plunksnos laikų šiaip pasižvalgyti, kad z 
vartojamos papuošalams, to- * akys pailsėtų. Žiūrėti, kad pa- 
dėl juos %smarkiai medžioja. Į kankainai būtų šviesos. 6vie-
Paskutiuiu .laiku, kai kas pra
dėjo juos jaukinti. Mut, vie

nija būsimų piknikų brangio- nas strausas duoda pelno a- 
mis dovanomis. pie 300 litų. Valgomi ir atruu-

mėnesį, o duliar jau siekiu ligi 
2,(XX) litrų. Littuvos viešbučio 
gaminamus krupnikus iaip 
greit įgijo gerų vardų, kad 
gautus užsakymas net iš Ame
rikos. Neseniai pradžiai ten 

j nusiųsta net 5,(XX) litrų. Rei
kia manyti, kai lietuviškas 
krupnikas amerikiečių neap
vils ir jiems patiks.

MARGUMYNAI
DIDŽIAUSIAS PAUKŠTIS 

— STRAUSAS

so kiaušiniai. Jų kiaušiniai į dai apšviesta, 
sveria po kilogramų ir dau
giau! Jų vieno užtenka trjms 
vyrams pavalgyti. Prijaukin
ta patelė sudeda apie 40 kiau
šinių. Gyvena apie 20 metų.

sa turi būti vienoda —nemir* 
kčiojanti ir unt knygų šešė
lių nesudaranti, kad visa skai
toma knygų dalis būtų vieno-

TRUPINĖLIAI

SKAITYMO, HIGIENA

Nereikia varginti akių, ven
gti skaityti tokias knygas, ku
rios išspausdintos smulkiomis 
ir neaiškiomis raidėmis; rei
kia stengtis teisingai sėdėti ir 
be reikalo skaitant ar rašant 
labai uiti ne prisiinkti prie

Kame trūksta teisybės, ten 
daugel ginčių ir barnių, o giu- 
čiuose ir barniuose žmonių 
širdįs prastėja.

Kame nėra religijos, tenai 
ištvirkimas, o kame ištvirki
mas, ten Anonės gyvuliais vir
sta.

Kauie neklausymu dvasios, 
ten kūnas gauna viršų, o ku-

knvgų. Retkarčiais reikia pa-Inas yra turtingas silpnybė-

Gyvena Afrikos lygumose.
Aukštis 4 metrai, ui tai turi
ilgas k^jas ir greit bėgioja:,
reikia gero arklio, kad raitas
pavytų strausų. Minta žolė

m • i . ... mis, grūdais, smulkiais gyvuIvvineagles minti krupnikų, jo suvartoji ’ b ”

kelti nuo knygos akis ir kurį mis.

....................... . " 1 '
GRABORIAI:

■-

mas žymiai pakilo. Dar prieš 
porų mėnesių, buvo suvarto-

nėliais, ryja akmenėlius, smė
lį, guzikus todėl apie ėdrų į 

žmogų ir sakoma, kad jis tu- ;
jama tik apie 250 litrų per lįs “strauso skilvįi >>

ŠAUNIOS LIETUVIŲ 

VESTUVĖS

I’-nia ir Petras A. Palįuliai, 
iš Chicago, J11., nori pranešti 
plačiam savo draugų rateliui 
apie susižiedatimų jų dukters 
Albinos Palulis su gerai žino 
mu įMykolu P. Tarulip. Vestu
vių diena — šeštadienis, birž. 
30 d. Šliūbas bus ftv. Jurgio 
bažnyčioje, . kurioj ir abiejų 
jaunavedžių tėvai ėmė šliūbų 
Apeigas atliks pral. Krušas. 
Jaunavedžių priėmimas įvyks 
žinomam Hollyvvood Inn, ad
resu 2411 W. 43rd Bt. Po ves 
tuvių jaunieji išvyks į šiauri- 

„---- , kur
tarimų, sakė klebonas, niekuo
met neprapulsite šiame gyve- i nio Wisconsino girias, 
nime. ' jų šeimynų draugai P. Bhar-

Moksle pasižymėjo' ir aukš-1 kaį nesenai pasistatė dailų 
čiausį laipsnį gavo Bronė Mi- bungalovv prip Crescent ežero, 
kšaitė, laimėdama stipendijų į , arti Rhinelanderio ir jiakvie- 
Šv. Kazimiero akademijų, ir''tė porai -savaičių jaunuosius. 
Boleslovas Musteikis. j Rep

Vakarui rakandus paskolino 
Peoples Eurniture kruutuvė, o 
kėdes graborius J. J. Bagdo
nas. lėlius

LIETUVOJE PAGAMINTA 
TIKRO LIETUVIŠKO 

KRUPNIKO

GOLFININKŲ TURNA 

MENTAS

blue govvn; 11. Beptintojo sky 
riaus mergaičių rustic dance; 
12. Kita orkestrą; 13. Aštun
tojo skyriaus choras: Mes grį
šim ten, Iiennit thrush, Žiba 
mano tryH sesytės. Pianu ako-

ry Clnb. Golfo mėgėjai kvie
čiami dalyvauti. Šį kartų tur
nyras bus įvairesnis, nes už 
baigę lošti turėsimo vakarie 
nę, per kurių bus laimėto,jums 
išdalinta dovanos. Taip pat

Lietuvoje tikras lietuviškas 
krupnikus iki šiol buvo gtuni- 
natnas tik šci.ntuinkių priva
čiai naminiu būdu.' įmonės, 
kurios gamintų lietuviškų 
krupnikų pardavimui dur ne
buvo. Kai kurių firmų gami
namas lietuviškas krupnikus 
nebuyo tikras, nes dažniausiu 
buvo gaminamas iš įvairiau
sių surogatų.

šių spragų užpildyti ėmėsi 
Lietuvos viešbutis, Kaune. 

Savo patalpose jis įrengė gero
mpanavo B. Paliliūnaitė; di-i bus įteiktos dovanos ir perei-<lietuviško krupniko gaminimo 

to turnamento laimėtojams. įmonę, kurioje gali būti pagn-rigave vietinis varg. J. Ku 

dirka. Po to sekė diplomų iš
dalinimas ir kleb. Briškos ka 
Jba, kuri darė didelio vaiku- 
'liuose įspūdžio.

Geistina, kad Sųjungos na 
riai išanksto pas mane užsire-

minta krupniko tiūk, kpJ jo 
pakaks ne lik vidąjįS* vartoji-

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

ABORIAIs

ROSELLI BROTHERS, INC.,
. PAMINKLŲ DIEBtJAI

SpeclailaUU Iftkallme lr IŠdirbi
me visokių rūftlų pamink Ina Ir 
grabuamlua.

Mfcų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite palinkiu reikalus Uo
siai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
- KAPINĖSE

Vienas blokas į rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOUA 3011 
UELMONT 3485

Office: HILLSIDE 3895
Alfred Roselll, pres. Vincent Roselll, secr.

Visi Telefonai:

■■

Yards 1741-1742
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OBABOBIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplgiausta 
H«UuUe mjsldtlu atsišaukti. o maao 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANai 2515 arba 3616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL

▼ei. CICERO SM7

Telefonaa YARda 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
. GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

— ■■■'»■

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

' LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukftčiau

Modernldka.Jtoplyėla dykai
SOS U įatli St. Tel. CANul 0174

Cblcago, 111.

I.J. ZOLP .
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAU
1646 West 46th Street

Tel. BOCIevard 5303—0413

zervuotų vietų lošime ir va rnui, bet bus galima eksportuo-! /xr. . v.' ,.
7 _ / . / (Neturime surysiu su firma

karienėj. Saukit: Canal 6122. ti ir į užsienį. Pradėjus ga- 1 tuo nač.in vardu)

UHDOIAM PIGIAU NEGU Kili
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykųi
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

...... .. ................ ■ »■
Tel. CICERO 304

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuvlma. pilnus patarnavimas 
galimus už $$5.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė,, Cicero, UI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4130

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo
L .__  $ • J Tel. LAFayette 3573ir nebrangumo laido j Lju,evičJus

tuvėse... Pasaukite...
RĘPublie 8340
5340 Sq. Kedzie Avė. i

į užsienį. Pradėjus ga- Į tuo pačiu vardu)

G robotui*
Ir

Patarnauja Cblca- 
goįo Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4083 ArcUer Avė.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

/ Liūdnoje valandoje paveskite dėl .manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: — North Side, 
Bi idgepopt, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

1 'Jt* •

PASAUKITE:

REPublic 310
2506 West 63rd Street
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Iš FEDERACIJOS CHICA
GOS APSKRIČIO 

' SUSIRINKIMO

kelių visai blogybei, kokią vo išvalyta ir gražiai išdažy- ir padėkoti japi už gražina Įlo
ta. Šiemet klebono rūpesčiu į-1 mokslus, pasakytus per misišiandien randasi lietuvių ‘tar

pe. Korespondentė

IŠ ANKSTO RUOŠIAS
Mėnesinis Federacijos Chic. 

apskrities susirinkimas įvyko 
birželio G d., Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambary.

Šiame skaitlingame susirin
kime pirmiausiai išklausyta 
pranešimai spaudos atgavimo 
30 metų sukakties paminėji
mo, iš Av. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų seimo,, pasauli
nės parodos Lietuvių Dienos

West Side. — Aušros Vartų 
parap. parapijonai iš anksto 
pradėjo ruoštis prie metinio 
parapijos pikniko, kuris įvyks 
liepos 15 d., Vytauto darže. 
Tai metinis parapijos pikni
kas ir jis žada būti įdomus.

Sodalicčių dr-ja paaugo

Užvakar N. P. P. A. tfudali-
cijos kambary įvyko iškilmių- 

komiteto, iš svečių kan. F. Ke- priėminias į sodalicijų. nau 
mūšio, agr. Vitkaus ir rašy-1 JU narių. Įsirašė visos niorgai- 
tojo Babicko maršruto po lie-; Tės, baigiančios parap. prarl- 
tuvių kolonijas. Iš pastarojo j žicte mokyklų. Vyčių kuopa ža- 
pranešimo pasirodė, kad viso-(d® įrašyti visus bernaičius. Lvį 
se kolonijose suruošta svečia- nkėtina mūsų jaunimo drau 
ms prakalbos, kad išplatinta
Vilniaus pasų, parduota ženk
lelių, kad svečiai važinėja ne 
savo asmeniniais, bet mūsų 
sostinės Vilniaus vadavimo ruošias naujų narių vajui, ku

taisyta nauja, graži scenos už
danga. Dar yra kelios vietos, 
kur biznieriai galėtų* pasiskel 
btį. Norintieji pasiskelbti pra
šomi atsišaukti į klebonijų. 
Gera proga.

Sveiksta
M. Petrauskienė, 2156 W. 

21 pi., buvo sunkiai susirgu
si. Dabar jau grįžo iš ligoni
nė* ir randasi dr. Biežio prie
žiūroj. Slaugo jos duktė slau
gė Elena.

Buvo susirgęs A. Grybas;, 
bet jau sveiksta ir - kun. A. 
Petrausko išleistuvėse jau da 
lyvaius sn visais Kolegijos rė
mėjais. .

Jus. Taip pat malonu bus vi
siems išgirsti misijonieriaus 
atsisveikinimo kalbu. Rep.

BUVO IŠVYKUS Į LIETU 

VIŲ AVIACIJOS DIENĄ

K. RaČkienė, plačiai žino* 
mojo d-ro Al. M. Račkaus žmo
na, Antrojo Transatlantinio 
Skridinio Centro Komiteto na- 

! rys, buvo išvyk ils į Philadel- 
phia, Pn, Lietuvių Aviacijos 
Dienų (birž. U) d.). Vakar grį 
žo namo. Rep

IŠLEISTUVĖS
gijoms sutraukti visų dorąjį 
jaunimų po savo vėliavomis.

NAUJAS BANKO NARYS
-- T-'"-- **"'

Halsted Etchange National 
Bankas praneša, kad C. Fran
cis Crjst buvo paskirtos ban 

j kos Auditorių. Ši nauja pozi- 
' cija buvo suorganizuota, kad

reikalais. Tat mūsų pareiga ir 
toliau varyti pirmyn tų kilnų
darbų.

METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934

BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Ave.

atsįlankvti. |n,l narį. 'Metinė- mokestis vy.
'rems 50c., moterims -— 25e.

----- _______ __________ West Side. — Misijonierius. . , • ’
a^jungistės ruošiasi vajui įk®- PH rauskas peoktadie- “ kai’ atsilunkyh j susirinki,,,,,.

Moterų Sąjungos 55 kuopa; nb birzeho 1^‘Į., išvažiuoja ,s,.j

ris prasidės liepos 1 d. ir lę
šis iki gruodžio 31 d. Įsira
šymas per vajų yra paleng-

Chicagos;- vyksta į Londonu 
jia vaduot i klebonų*

J
Aušros Vartų parapijos A- j 

ntanai savo vienvardžiui mi
Atsilankę svečiai gražiai pa- v’ntas- Side yra daug į sjjonieriui rengia išleistuvių

moterų, mergaičių, kurias rei- j vakarėlį parap. salėj, birželiokalbėjo, nurodydami kelius, 
kuriais turėtume eiti, kad su
laikius lietuvių ištautėjimų. 
Taip pat nurodė, kokių Fede
racija turi imtis priemonių, 
kad išplatinus savo veikimų

ktų įtraukti } gražių moterų1 
darbuotę. Reikėtų tik kuopai 
daugiau pasidarbuoti.

Nauja scenos uždanga

13 d., 7:3Q vai. vak. Biznierius 
A. Aitutis žiūrės - tvarkos ir 
bns vakaro vedėju. •••

Gera bus proga visiems, y-
Praėjusių vasarų parap, sa-1 piač vestsidiečiains, susirinkti

po visas kolonijas ir pastojus 16, rūpesčiu brolio Vlado, bu- ’ atsisveikinti sn misijonierium

V

ilW4.

i

ši uomį tariame ačiū gydy
tojui už sėkmingų operacijų, 
visiems aplankusiems ligonį: 
kunigams A. lankui, A. Skri- 
pkai, A. Baltučiui, Katauskui, 
Lukošiui, šv. Kazimiero sese
rims, Šv. Kryžiaus parap. 7-jo 
skyriaus mokiniams, visiems 
mūsų draugams, draugėms, ku

vintas skyrius) laikys ausin-1 Visi nariai privalo atsilan- 
nkhnų birželio 14 d., 7:30 vai.'kyti į šį susirinkimų. Daug y- 
vak., parap. svetainėj. Širdin- ra svarbių reikalų svarstymui, 
gai prašomi visi rėmėjai - se- Prašomi atsivesti nors pp vie
nieji ir nauji
Malonu mums bus pradėti Sį

, , r-- i - - .'.įstojimo nėra.kilnų darbų. Kiekvienas reme-l
jas, senas ar naujas, turės ly-, Juozas Ilertmanavięius

i e-u baisa Gvvas reikalas vra savininkams padarys daug .natag. Gyvas ym praneM apie išvanhn.mas už,n,t„ daug
ix,an (paskolas) ir a,^kinė8.™tos laikraSty. Visiems nuo-
į klausimus. . i5lrdJ,al dikojam už »Plank>-

inų ir dovanas.
Rašt. St-lis

na

Pranešimai
West Side.. — Moterų Sų- 

jungos 55 kuųpos susirinkimas 
įvyks šį vakarų, birželio 13 d. 
Visos narės prašomos būtinai 
dalyvauti. Yra svarbių reika
lų svarstymui. Kp. valdyba

Marąuette Pftrk. — Marijo
nų, Kolegijos Rėmėjų (atgai-

Marąuette Park. — Lietuviu 
Demokratų klūbas 15 vardo 
praneša, kad susirinkimas į- 
vyks penktadienį, birž. 15 d., 
7:30 vai. vakarę naujoj vietoj 

<— Gimimo P. Š. parapijos sa
lėj. Kadangi klubas smarkiai 
paaugo* tat senoji vieta pasi- 
ilųrė permaža. Todėl prisėjo 
susirinkimus perkelti j didės- • 
nę ir patogesnę salę.

Klūbo susirinkimai įvyksta 
kas trečių penktadienį kiek
vieno mėnesio 7:30 vai. vaka
re. Klūbas rengia piknikų bi
rž. 17 d., buvusiam Svilainio 
darže, prie Kean Ave. Įžanga 
dykai. Visi kviečiami atsilan
kyti. • B. J. Z.

Jonas Jadvyga Čepuliai

DĖKOJAM

aminJamį Cfiester/ieids
• •. mes vartojame lengvus, nuno

kusius turkiškus ir naminius tabakus .. ?
r

rūpestingai parinktus dėl jų rūkymo 

ypatybių; tai yra, dėl jų gero skonio ir 

lengvumo. »

eiga retų popiera
9

. . . kurių mes vartojame dėl 

Chesterfield išmėginame vėl ir vėl dėl 

trijų daigtų . . . dėl grynumo, dėl 

tinkafnos degimo ypatybės ir kad netu

rėtų jokid skonio arba kvapsnio. Tinka

ma popiera prisideda prie Chesterfield 

lengvesnio, geresnio skonio.

West Pullman. — Labd. S- 
gos 10 kuopa reiškia padėkos 
visiems geradariams Vainikų 
dienoj kapinėse ir piknike Vy
tauto darže. 10 kuopa turėjo 
savo būdų prie kapinių ir pi
knike ir nemažai pelnė.

Aukomis prisidėjo: Al. Zu
bė, St. Zubė, A. Vasiliauskas, 
F. Savičienė. 10 kuopa dėko
ja visoms rinkikėms ir rėmė
jams, gerb. kleb. kun. Linkui 
už paraginimų. Dėkoja taip 
pat Town of Lake biznieria
ms Kinčinams, Mališauskams.

10 kuopos padarytas pelnas 
$124 greitu laiku bus priduo
tas Ijabdarių centrui.-.

K. Raila, L. S. 10 k p. pirm.

cigaretas, kuris LENGVESNIS 
cigaretas, kuris GERESNIO SKONIO

Town of Lake. — Gegužės 
14 d. staiga susirgus mūsų 
sūneliui Leonardui, buvo pa
šauktas dr. A. Rakauskas. Pa
marius, kad reikalinga opera 
cija, ligonis nugabentas į šv. 
Kryžiaus ligoninę.

ĮRENGTAS VASARNAMIS
Isrendavimui arba pardavi 

mui; Lakewood, Mich., arti 
Muskegon. Sietinės durys, ge Į 
ri keliai, žvejojimas, maudy-' 
mos $20.00 j mėnesį.

South Shore 3979

ISkraustome visą savo modelių 
aukfttų lr sandėl} po % kalnoa 
$25,000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai lemomis kalaomia 
Lengvais ifimokėjlmals ar cash. 

$150.00 Seklyčfų setai

£29-45
$145.00 Valgomų kambarių setai

£2945
$».»8.00 Seklyčioms kaitrai

£19.50
$150.00 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui mašinos

£3950
Klok t ribinės ledaunės

£89-50
Geležinės lovos; visų dydžių

£395
Pilnos vatos matrosai

£4.95
OvIŽ vailokinlai kaurai virtuvėms

£398
$50.00 gesintai pečiai

£28.75
$31.00 Inncr spring matrosai

£8.95
Šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame Iftpardavlme. Atsfhilnkl- 
te dklžiaais^ ir piiikla-us:i> rakan.lų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jasaitis, vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir
SeStadleni'o vakarais Iki 10 vai.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

f Metropolitan Stote Runk Nsine) 
Valandos Kasdien nuo • Iki R 

Panedėllo. Heredoa lr Pėtnyčlos
vakarais ( Iki 9 

Telefoną-, CAMal 1175
Rockwell St

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave. 

Chicago, III.
TEK REPUBLIC $4M

<atrle perkate anglis IS d ral 
'erių, slųakrte tuos } GRAFO 
X>AL CO. Oa Ilsi te geresnei 
inglts. uf. maliau pinigų 
Pm-alMintas M. R. liktai $7.0, 
tonas.

Namai: 6459 S
Telefonas BEPiildl, or.no

Business Pbone 
Englevvood

Resldenee Pbone
Knglewood M4O

P. CONRAD
MODE7RM PHOTO 

NTL'DIO 
{rengta

Hollyvvood Šviesomis
AUKŠTOS RUSI ES 

PAVEIKSLAI 
Nutraukiame dienų ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

___ _________

POPIF.RCOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dabinamo 

darbus. Darbas pigus ir užtikrin
ta*. 1934 m. popieros rolė — Be.

JOSEPH AVGAms 
ItlOR R. BOth Ave. Cicėno, III. 

Tel. Lafayette $71»

Piginę Prnopeet 1.354

EDWARD TROST
PAINTTNO and DECORATTNO 

■ARDWARE and PAINT RTORE 
$111 W «Srd Str.. Orfeago

H


